
návrat ke zdraví
Abychom detoxikaci zvládli co nejúspěšněji, je potřeba zapojit do detoxikačního 
procesu i  rozumovou složku. Čím více kvalitních informací jí dodáme, tím 
důkladnější a správnější bude náš detoxikační proces. Informace nám poslouží 
jako důležitý urychlovač a katalyzátor pozitivních změn... 

Nově otevřeNé CeNtrum zdrAví olomouC
Nečekejte, až se rozhoří oheň nějaké závažné nemoci a přijďte se včas dozvědět 
důležité informace o svém zdraví prostřednictvím moderních diagnostických 
metod. Dozvíte se o stupni zakyselení vašeho těla, o případném zatížení toxiny, 

těžkými kovy, parazity a o nemocích, které hrozí propuknout nebo se již částečně 
projevily. Na základě analýzy vám poradíme, jak se nejlépe případných disproporcí a problémů zbavit.

Jako službu zdarma otestujeme vaši vodu, změříme kyselost vašeho organizmu, ochutnáte 
superpotraviny a raw food a vyzkoušíte aplikaci magnetoterapie. Naše nabídka je opravdu 

komplexní, včetně měření elektrosmogu a patogenních zon. Máme pro vás i mnoho zajímavých 
přednášek. Nezapomněli jsme ani na péči o naše tělo a jsme jediní, kteří nabízí „živou kosmetiku“.

Nejvíce se o nás dozvíte na www.centrumzdraviolomouc.cz
Těšíme se na vás a nezapomeňte, že:

 Nikdy není pozdě začít, když začnete teď hned.

•	 Špatnou	a	znečistěnou	vodu	
z	kohoutku	nahraďme	čistou	
nebo	filtrovanou,	například	
reverzní	osmózou.

•	 Jídlo	–	pozor	na	jakékoliv	
sousto,	které	vkládáme	do	úst.

•	 Nekuřte	a	pozor	také	na	
zakouřené	prostory,	věnujte	
pozornost	správnému	dýchání	
a	čistému	vzduchu.

•	 Nekontaminujte	zbytečně	svou	
kůži	chemickými	čisticí	prostředky	
a	kosmetickými	přípravky.

•	 Nekontaminujte	svoji	mysl	
negativními	emocemi,	zlobou,	
žárlivostí,	hněvem	pýchou,	
lakomstvím,	pomstychtivostí,	lží.

•	 Zbavte	se	balastu,	povrchních	
a	šokujících	informací.	Vyhněte	se	
zlým,	negativním	a	prázdným	lidem.

•	 Vyhněte	se	kontaminovanému	
prostředí,	nedostatku	magnetického	
pole,	geopatogenním	zónám,	radonu,	
elektromagnetickému	smogu.

•	 Vyhněte	se	drogám	a	co	nejvíce	
omezte	léky,	alkohol	i	kávu.

Nemoc není trest, 
ale vaše nová šance
Přijměte pokorně svou nemoc 
a zdravotní stav, do kterého jste 
se dostali. Nikdo nemůže za vaše 
bolesti, deformované nebo obézní 
tělo, sliznice plné zánětů a parazitů, 
překyselené tkáně zatížené toxiny 
a těžkými kovy. Váš současný stav 
není boží trest ani zvůle osudu ale 
pouze výsledek vašeho dosavadního 
života. Je to reakce vašeho těla na to, 
v jakém prostředí a společnosti žijete, 
jak se chováte a jak moc podkopaly 
vaši obezřetnost komerční zájmy 
potravinářské a farmaceutické lobby. 
Nemoc je utrpení, ale zároveň vaše 
nová životní šance a výzva k radikální 
změně. Jestliže chcete být zdraví a žít 

dlouhý a spokojený 
život bez bolestí, tak 
pak začněte, hned teď...

udělej, co 
chceš, a pak 
zaplať
Jedno španělské 
přísloví příznačně 
říká: „Udělej, co chceš, 
a pak zaplať.“ A tak je 
to i s vaším zdravím. 
Platí to v negativním, 
ale i v pozitivním 
slova smyslu. Jsme 
součástí přírody 
a v přírodě platí stejné 
zákonitosti spravedlivě 
pro všechny. Platí, že 

vše, co uděláte, vyslovíte, jak myslíte 
a jak žijete, se promítne do vaší mysli, 
duše a těla. Každá maličkost ovlivní 
váš příští zítřek. Naše těla i duše 
jsou pouze vektory a výslednicemi 
toho, co jíme a pijeme, co říkáme, 
jak myslíme, pracujeme, trávíme 
svůj volný čas a s kým se stýkáme.

Jedním z důležitých 
kroků detoxikace 
je: ZastaveNí 
toxikace
Vzhledem k situaci, ve které jsme se 
všichni ocitli, budou vaše zdravotní 
hodnoty asi trochu vzdáleny zářivému 
zdraví. Překyselené životní prostředí, 
potraviny plné éček, konzervantů, 
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stabilizátorů, cukrů, bílé 
vymílané mouky, antibiotik, 
hormonů. Pitná voda 
zatížená dusičnany, 
zbytky nejrůznější 
chemie z továren, 
pracích prostředků, 
rozpuštěných léčiv, 
hormonů a jiných toxinů, jež nejsou 
vodárny schopny v plné šíři odstranit. 
S tichým souhlasem hygieny jsou normy 
na pitnou vodu posouvány k horšímu. 
Jsou tři až pětkrát měkčí, než tomu 
bylo před revolucí. Rozložením pitné 
vody elektrolýzou vzniká v některých 
oblastech často černá tekutina se 
zeleno-hnědo-černým sedimentem. Vše 
synergicky zhoršuje vzduch plný smogu 
a prostředí zamořené elektrosmogem. 
Je to obrovské zatížení toxiny, které 

nám civilizace přichystala. Naše 
těla mají obrovskou regenerační 
a čistící schopnost, ale přesto se 
jednou každý sud zaplní a začne 
přetékat. A to je ten okamžik 
zlomu ve vašem zdraví (artritida, 
mozková mrtvice, cukrovka, 
infarkt, rakovina)… Co s tím? 
Mávnete rukou a počkáte, až 
budou vaše zdravotní potíže ještě 
závažnější? Později bude vaše 
řešení zdravotních problémů 
hodně zdlouhavé, náročné 
finančně i emocionálně. Některé 
potíže se mohou stát i nezvratnými 
a definitivními, proto řešte své 
zdraví, dokud máte na vše dost 
času. Vaše nemoc není osud, 
ale prachsprostá otrava, a proto 
je nezbytné se detoxikovat.

[OL] zdraví


